Дата вступу

Д Д

Назва

Вулиця

Номер будинку

Стать
жіноча

телефон

Я

Поштовий індекс

Місце проживання

службовий

службовий

особистий

мобільний телефон

особистий

працюю повний робочий день
працюю неповний робочий день

Компанія / роботодавець

з:

службовий

у фазі напівпенсійної роботи
у фазі часткового виходу на пенсію
Поштовий індекс

індивідуальний самозайнятий

Місто

Стаття витрат

з трудовим контрактом

обмежений термін
до:

Р Р Р Р

В даний час я
стажист(ка) студент(ка) дуального навчання
студент(ка) учень(ниця) працівник(ця) на канікулах
з:

до:

якщо студент, університет:

Д Д М М Р Р Р Р

Позикова праця:

Рахунок

особистий

дата народження

Персональний/штатний номер

Позичений працівник  

чоловіча

Громадянство

Я був(була) членом профспілки

Член з

Д Д

Агент з найму

Країна

email

Дані про зайнятість

Ім'я

М М

Внесок

Персональна інформація

Також доступно на www.igmetall.de/beitreten

Освіта / навчання

QR-Code

Перехід

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИЄДНАННЯ

М М

Р Р Р Р

Агент з найму (прізвище, ім’я) або агентська команда
Членський номер агента з найму

середньомісячний
валовий дохід
з яких 1% членський внесок =
Членський внесок

Членський внесок становить 1% від середньомісячного
валового доходу. Студенти та учні без роботи оплачують 2,05 євро. Право на пільги існує лише за умови, що
внесок відповідає статуту.

IBA N

Захист даних: Дані учасників використовуються лише відповідно до статуту. Мої персональні дані будуть
збиратися, оброблятися та використовуватися компанією IG Metall та її профспілковими представниками відповідно до положень про захист даних Загального регламенту ЄС про захист даних (EU-GDPR) і Федерального закону про захист даних для створення та адміністрування мого членства. Додаткову інформацію щодо
захисту даних я можу знайти на сайті www.igmetall.de/datenschutz.

Місце/дата/підпис

Доручення на прямий дебет SEPA (регулярні прямі дебети): Ідентифікаційний номер
кредитора
IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, посилання на мандат: Членський номер 01
Я уповноважую IG Metall стягувати встановлений членський внесок. У той же час я
доручаю своєму банку обслуговувати прямі дебети, які IG Metall списує з мого рахунку. Примітка. Я можу вимагати повернення списаної суми протягом восьми тижнів, починаючи з дати списання. При цьому застосовуються умови, узгоджені з моїм
банком. Про будь-які зміни моїх даних я негайно інформуватиму IG Metall.

Stand Mai 2022 / Ukrainisch

Вступ: Цим я вступаю до профспілки IG Metall і приймаю статут цієї профспілки. Я підтверджую правильність
інформації про мене і беру до уваги політику захисту даних IG Metall.

